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ESÜ UUDISED
Läbi skautluse paremaks!

TOIMUNUD SÜNDMUSED …
Hundu- ja skaudijuhi koolitus

17.-19.04.2015 toimus Metsanurme Külakeskuses ESÜ hundu- ja skaudijuhi koolitus, kus osalesid Anton Järv
Tondisalust, Margaret Matisen ja Mark Aleksander Fischer Tartust, Andres Lillemägi, Igor Baikov ja Kaur Kulpas
Rakverest ning Merje ja Peeter Schultz Tallinnast (lapsevanemad Kaarli Koolist). Registreerunuid oli veel, aga kahjuks
ei õnnestunud neil tervislikel või muudel põhjustel seekord kohale tulla.
Aitäh lektoritele – Ott Pruulmann, Monika Iskül, Siim Maripuu ning kõige suurem tänu Maimu Nõmmikule nii ise
lektoriks olemise kui koolituse korraldamise eest!

TULEVASED ÜRITUSED …
Jüripäev 2015

Juba varsti ongi käes! Täpsutus veel kaasavõetavate asjade kohta – et laupäevasel matkal saaks kõht täis, siis
SKAUDID, võtke palun lisaks magamiskotile ja matile kaasa kauss, tass ja lusikas! Ja et koolimajas ringi rännates
sokikannad ära ei kuluks, pistke kindlasti kotti kaasa ka veel vahetusjalatsid! Ja samuti ärgem unustagem kaasa
võtmast midagi toidupangale annetamiseks!
JÜRIPÄEVA PROGRAMM
REEDE
17.00-19.00 Saabumine
18.00-19.30 Õhtusöök
19.30-20.00 Rongkäigu sättimine
20.00-22.00 AVATSEREMOONIA (lubaduste ja tõotuste andmine)
22.30 Hundude/Hellakeste öörahu
23.00 Üldine öörahu
23.15-00.00 Juhtide koosolek (laupäeva puudutav)
NB! Pärast kella 00.00 on koolimaja uks lukus!
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LAUPÄEV
08.30 Äratus
09.00-10.00 Hommikusöök
10.00-14.00 Hundud/Hellakesed matkal
10.30-18.00 Gaidid/Skaudid matkal
11.00-18.30 Vanemskaudid /vanemgaidid matkal (11.00- 14.30 Vabatahtlikud heateol)
13.30-15.00 Lõunasöök
15.00-18.00 Hundud/Hellakesed tegevused majas
18.00-19.30 Õhtusöök
20.00-23.00 Õhtune tegevus majas (toimub noortekeskuse osas)
23.30 Öörahu
23.30- 00.00 Juhtide koosolek (pühapäevase osas)
NB! Juhtide, skautmasterite ja gaiderite päevakava on siintoodust erinev!
PÜHAPÄEV
08.30 Äratus
09.00-10.00 Hommikusöök
10.00-10.30 Valmistu paraadiks (või paki)
10.30-11.00 Paraadi rivistus
11.00-13.30 Paraad ja edutused (Rüütli platsil)
13.30-15.00 Lõunasöök
NB! Bussid tagasi väljuvad Pärnust kell 14.00 või natuke hiljem vastavalt sellele, kuidas valmis jõutakse!
Kogu info Jüripäeva kohta: https://www.facebook.com/events/1543601775908051/
Kohtumiseni Pärnus!

Ämblik I ja II praktika laager
22.-24.05.2015 toimub Ökoskautide Voose laagriplatsil Ämblik I ja II kursuse programmi praktika. ESÜ ämbliku
kursuse I osa toimus Ökoskautide laagriplatsil 2013 ja II osa toimus 2014. aasta sügisel. Järgu sooritamiseks tuleb
osalejatel sooritada nõutud mahus praktikumid. II osa praktikumid saavad sisuliselt olla vaid mitmepäevased, kuna
tegevust on palju. Seetõttu kutsuvad ökoskaudid osalema laager-praktikumis, kus juhendaja käe all tuletame
meelde ABC ja sooritame kohustusliku praktika.
REEDE
19.00 Saabumine Voosele
19.30 Laagri püstitamine
20.00 Õhtusöök
22.00 Öörahu
LAUPÄEV
07.30 Äratus, hügieen
08.00 Hommikusöök
09.30 Tegevuse algus
13.00 Lõunasöök
14.30 Tegevus jätkub

19.00 Õhtusöök
23.00 Öörahu
PÜHAPÄEV
08.00 Äratus, hügieen
08.00 Hommikusöök
09.30 Tegevuse algus
13.00 Lõunasöök
13.30 Pakkimine ja koristamine
14.30 Lõpetamine
15.35 Buss Tallinnasse ja Tartusse

Osavõtutasu on 15€, mis tuleb tasuda MTÜ Ökoskaudid arvele EE067700771000901768. Selgituseks märkida
"ÄMBLIK PRAKTIKA, osaleja ees ja perekonnanimi". Osavõtutasu tasumise tähtaeg on 20.05.2015. Osavõtutasu ei
kuulu tagastamisele, kui osaleja ei teata hiljemalt 20ndaks puudumisest.
Registreerumine: http://www.oko.skaut.ee/index.php?id=114
Facebook sündmus: https://www.facebook.com/events/487788518036116/
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Tagametsa talgud
Juba varsti! 02.-03.05.2015 algusega kell 11.00. Talgud on
planeeritud kahepäevase üritusena, aga oodatud on ka kõik,
kes saavad või soovivad osaleda ainult laupäevasel päeval!
Süüa saab, sauna saab ja väike präänik pealekauba. Ööbijatele
majutus jahilossis (kuna Tagametsa on 01.05.2015 välja
renditud, siis kahjuks ei ole võimalik Tagametsas ööbida reede
öösel vastu laupäeva).
Tegemist jagub kõikidele – nii naistele kui meestele,
väiksematele kui suurtele alates mutimullahunnikute tasandamist kuni
laagriala ettevalmistamiseni suviseks Balti suurlaagriks, sh mahalangenud puude koristamine,
küttepuude tegemine, varjualuse ehitamine, akende pesemine jm.
Aitäh kõikidele, kes ennast juba kirja pannud! Kui Sina veel ei ole, siis tee seda palun Teeme ära lehe kaudu:
http://talgud.teemeara.ee/events/tagametsa-talgud
Kõik talgutele registreerujad saavad tänavu esmakordselt talguhundi passi, mis lisaks sümboolsele tunnustusele
võimaldab osa saada talgupäeva partnerite pakkumistest, näiteks rongi- ja bussisõit poole hinnaga. Talguhundi
passi statuudi, saamise juhised ja eripakkumised leiad siit: www.teemeara.ee/pass
Kuidas Tagametsa autoga kohale saab, vaata siit: http://www.tagametsa.ee/asukoht
Ja kui tekib küsimusi, edasta need julgelt: infojuht@skaut.ee või tel 5662 9678 (Sirje Pool).
Tagametsa ootab!

Balti Jamboree 2015

Palume kõigil, kes on juba registreerunud, tasuda laagrimaks ja täita ning saata oma terviseankeet hiljemalt
26.04.2015. Terviseankeet on leitav ESÜ Uudiste juurest: http://skjkr.skaut.ee/doku.php?id=uudised
Neile, kes veel mõtlevad, kehtivad ikka samad reeglid: osavõtutasu, nüüd juba 90 eurot osaleja kohta, tuleb kanda
ESÜ arveldusarvele ning lisanduvad ka peresoodustused. Palume üksustel teatada ka oma kontaktisik, kes korraldab
laagrisse registreerimist aadressile registreerimine@skaut.ee. Täpsemate tingimustega saab tutvuda gaidide ja
skautide kodulehel.
AEG
Eellaager: 10.-13.07.2015
Laager: 14.-19.07.2015
Järellaager: 20.-22.07.2015
MEESKOND
Info – gaidijuht Mariliis Kolk, mariliiskolk@gmail.com, +372 5623 7330
Laagripealik – skaudijuht Kristjan Kruus, kristjank@skaut.ee, +372 525 1531
Laagripealiku parem käsi – gaidijuht Maria Bulak, maria.bulak@gmail.com, +372 5354 2577
Programm – skaudijuht Sander Lillemäe, sanderlillemae@gmail.com, +372 5698 3085
INFO
www.balticjamboree2015.ee
https://www.facebook.com/BalticJamboree2015
http://gaidid.ee/content/baltic-jamboree-ancient-games
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ESÜ 20 VASTUVÕTT

Head skaudijuhid!
Ootame teid ühiselt ESÜ 20. sünnipäeva tähistama. Palun otsige oma kalendritest juuni esimene nädal ning
kirjutage sinna 6. kuupäevale ESÜ 20. sünnipäeva pidulik tähistamine meie peavanema residentsis Pirita-Kosel.
Planeeritud algusaeg on kell 16.00. Pärast arutelu nõupäevadel otsustasime algselt 19. juuniks plaanitud ürituse
kuupäeva seoses koolide lõpetamiste ja muude üritustega muuta ning nüüd on kuupäev lõplik.
Samuti ootame infot üksuste koostööpartnerite kohta, keda peaksime üritusele kutsuma. Palun märkige
kutsutavate nimed ära hiljemalt 01.05.2015 siin: http://goo.gl/forms/FE92j4zZps
Kohtumiseni sünnipäeval!
Tervitades
Siim Maripuu
Juhatuse esimees
Eesti Skautide Ühing

RÄVÄLÄ UUDISED
RSMi õppepäev

Tuletan meelde, et ootame teie üksustelt/salkadelt tegevuspunkte RSMi õppepäevale, mis toimub 31.05.2015
Tabasalu looduspargis. Kes pole veel jõudnud sel teemal mõelda, palun mõelge ja teeme Jüripäeval lühikese
koosoleku RSM juhtidega. Kohtume laupäeva õhtul enne üldist juhtide koosoleku. Täpsemad juhised kohapeal. Alati
võib helistada Rimmale või Maimule (tel 501 1988).

KEKO hundulaager
Juba järgmisel nädalal (01.05.2015) saabub RSMi hundulaagri I registreerimistähtaeg (20€). Hea meel on teada
anda, et ka KEKOs kehtivad peresoodustused: laagrisse tulev II pereliige maksab 80% osavõtutasust, kolmas
pereliige 60% osavõtutasust.
Vahvat Jüripäeva soovides
Jelena Guk
RSMi infojuht
jelena.saturn@gmail.com

ENLi UUDISED

Head liikmed,
eelmisel pühapäeval hakkas tööle Noortepoliitika Platvormi töögrupp. ENLi Noortepoliitika Platvormi eesmärk on
koondada noorteühingute vahel kokku lepitud konsensuslikud põhimõtted ja üldised seisukohad noortepoliitika
valdkonnas, mille alusel kujundab ENL enda päevapoliitilisi seisukohti. Hetkel kasutame eelmise aasta lõpus
kinnitatud 2009. aastal vastu võetud Noortepoliitika Platvormi uut redaktsiooni. Kuna tegu on mitmeid kordi
uuendatud platvormiga, mille põhisisu on pärit 2009. aastast, siis sooviti täiesti uue Noortepoliitika Platvormi
koostamist. Käesoleva aasta tegevuskava määratleb uue Noortepoliitika Platvormi kinnitamise 2016. aasta
kevadiseks üldkoosolekuks.
Esimesel koosolekul lepiti kokku töögrupi töökorraldus. Kõigil huvitatutel on võimalik sellega tutvuda manuses.
Jätkuvalt on võimalik ka liituda töögrupiga : selleks palun võtke ühendust minuga harri@enl.ee kaudu. Palun jagage
seda kirja ka enda organisatsiooni-sisestes listides: osalemine meie Noortepoliitika Platvormi koostamises on hea
väljund teie särasilmsetele liikmetele, kes on huvitatud noortevaldkonnast ja poliitikast laiemalt!
Kõigil liikmetel on võimalik osaleda Noortepoliitika Platvormi koostamises läbi ENLi siseveebi. Sinna ilmub vastav
materjal ning plaanis on teha Suvekoolis koolitus kontaktisikutele NP Platvormi koostamise kohta läbi siseveebi.
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Eesti Skautide Ühingu poolt osaleb töögrupis Laura Õigus.
Harri Puskar
Eesti Noorteühenduste Liit
Noortepoliitika nõunik

LEVEL UP

Lahtise peaga noorsootöötaja või noortejuht, kes Sa töötad noortega vanuses 13-27!
Soovid arendada oma pädevusi noorte tunnustamisel ja nende õppimise toetamisel? Tahad aidata kaasa sellele, et
noorsootöös õpitu muutub nähtavaks?
Löö kaasa pikaajalises eksperimentaalses arenguprogrammis LEVEL UP! , mille eesmärk on arendada
noorsootöötajate pädevusi noorte õppimise juhendamisel. Selleks kasutame Noortepassi lähenemist, mis aitab
analüüsida, kirjeldada ja näidata noorsootöös õpitut nii osalejatele endile kui ka teistele inimestele.
Noortepass on alates 2007. aastast kasutuses Euroopa Liidu programmis Euroopa Noored ning nüüd ka uues
Erasmus+ programmis. Pikemas perspektiivis soovime viia Noortepassi kui mitteformaalse õppimise tööriista
väljapoole Erasmus+: Euroopa Noored programmi. Noortepass: http://euroopa.noored.ee/noortepass/
Programm kestab maist 2015 kuni märtsini 2016. Kokku koosneb see 12 koolituspäevast ja praktikast
noortega. Praktika maht võib erineda. Prognoosime, et panustad arenguprogrammi kokku umbes 20 päeva.
Programm, sh ööbimine ja toitlustus on osalejatele tasuta, sõidukulud on enda kanda. Grupis on kohti 20 inimesele.
Kandideerimine kestab kuni 03.05.2015.
Rahvusvahelist pilootprojekti korraldab SA Archimedes Noorteagentuur koostöös Läti büroo, SALTO Koolituse ja
Koostöö ressursikeskuse ja Euroopa Komisjoniga. Tekkis küsimusi, kõhklusi? Võta julgelt ühendust koolitajaga:
Uku Visnapuu, uku@escu.ee või tel 512 1616
http://mitteformaalne.ee/koolitusprojektid/arenguprogramm-level-up/

Skaudilt Skaudile

Nii mõnedki liikmed on märganud, et Facebookis on olemas selline grupp nagu SkaudiltSkaudile, mille eesmärgiks
on skautidele suunatud varustuse jm taaskasutus. Grupiga on oodatud liituma kõik skaudid ja lapsevanemad, kelle
laps on skaut, et anda vanale skaudivarustusele uus elu.
Milleks osta uut seljakotti või kompassi, kui kellelgi on kodus neid topelt, või mõnel muul põhjusel ei kasuta neid.
Hetkel on grupis vaikne tegevus, kuid need, kes on soovinud midagi ära anda, siis uus omanik on kiirelt leitud.
Uutel liitujad palun tutvuge juhistega enne, kui kuulutusi lisama hakkate:
 SkaudiltSkaudile on koht, kus skaudid saavad osta/müüa/vahetada/ära anda kõike, mis on seotud
skaudivarustusega!
 Siin grupis müüme/vahetame/annan ära ainult kohe olemas olevaid tooteid. Tellimusi ei vahendata.
 Kõik pildiga müügikuulutused ja ostusoovid lisage palun selleks ettenähtud albumisse; müüa, anna ära,
sooviks ja skaudivorm.
 Seinal olevad müügikuulutused, ise tehtud albumid ja pildiga ostusoovid kustutatakse. Kui leiate, et mingi
album võiks juures olla, kirjutage administraatoritele.
 Igast müüdavast või ära antavast asjast võib olla üks pilt. Lisapildid palume saata soovijale postkasti, lisada
lingina kuulutusse või kommentaarina.
 Kui saate oma kauba müüdud või ära antud, siis palun kustutage pilt
 Kuulutust lisades, lisage pildi kõrvale ka müüdava või ära antava toote info (kui vana toode on, mis on toote
omadused, hind jne). Ilma infota olevad kuulutused kustutatakse.
 Eseme kättetoimetamise osas lepivad osapooled omavahel ise kokku.
 Oleme sõbralikud grupiliikmete vastu.
 Inimesed, kes eiravad või rikuvad juhiseid, eemaldatakse grupist.
Grupi leiate aadressilt: https://www.facebook.com/groups/1382517485328402/
Küsimuste korral pöörduda SkaudiltSkaudile administraatorite poole (Helen Pill või Marko Pill).
Säästame keskkonda liigsest tarbimisest ja anname koos asjadele koos uue elu!
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TÄHTSAD TÄHTAJAD …


01.05.2015 – soodusregistreerimise tähtaeg RSMi hundulaagrisse KEKO (02.-05.07.2015 Tagametsas)



01.05.2015 – tähtaeg anda teada, keda oma koostööpartneritest kutsuda ESÜ 20 vastuvõtule (06.06.2015)



10.05.2015 – RSMi õppepäeval osalemine registreerimise tähtaeg (31.05.2015 Tabasalus)



10.05.2015 – tähtaeg esitada oma idee ERNA matka kontrollpunktide konkursile:
http://goo.gl/forms/HNpBf6wBQR



15.05.2015 – tähtaeg esitada oma pildid fotokonkursile (vt täpsemalt allpool)

FOTOKONKURSS!
Eesti Skautide Ühing korraldab fotovõistluse!
Otsime maailma parimat oma kätega tehtud fotot teemal „Skautluse parimad hetked“. Tee foto, tule osale
võistlusel ning võid saada kümme korda kuulsamaks. Parimatele auhinnaks külluslikud kinkekotid Kalevi
toodetega.
Hoia silm peal ka meie Facebooki lehel, sest juba alates 16.05.2015 saavad kõik oma lemmikfoto poolt
hääletada.
Fotovõistluse reeglid:
Fotovõistluse viib läbi Eesti Skautide Ühingu büroo. Oodatakse fotosid, mis autori hinnangul annavad kõige
paremini edasi skautluse olemust ja selle aspekte. Foto võib olla tehtud ka varem.
Fotosid saab võistluse jaoks esitada kuni 15.05.2015 saates need aadressile infojuht@skaut.ee
Žürii teeb oma valiku ning samuti toimub publiku lemmiku tiitli hääletus 16.05.-01.06.2015 kell 12.00.
Võitjad kuulutatakse välja Eesti lipu päeval 04.06.2015 infokirjas.
Võistlusele esitatakse fotod digitaalselt, iga osavõtja saab esitada maksimaalselt kolm tööd. Fotod peavad
olema esitatud JPG formaadis ning foto maht peab olema vähemalt 1MB. Foto edastamisega annab osaleja
õiguse kasutada fotot ESÜ väljaannetes. Võistlusel ei saa osaleda žürii liikmed ega võistluse läbiviimisega
otseselt seotud isikud.
Fotosid hindab žürii koosseisus: Meisi Volt (fotograafiaekspert), Maarja Mölder (hobifotograaf) ning
juhatuse ja büroo esindajad.
Välja jagatakse auhinnad žürii poolt valitud esikolmikule ning publiku lemmiku tiitel ESÜ Facebooki leheküljel
enim tunnustusi kogunud pildile. Auhindadeks on kinkekotid Kalevi toodetega. Auhindade kättesaamine
täpsustatakse kõigi võitjatega personaalselt.
Kõigi võitjate lood ja pildid avaldatakse järgmises Eesti Skaut numbris.
Osalema on oodatud kõik hundust skaudisõbrani!
Lisaküsimuste korral võta ühendust: infojuht@skaut.ee

